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दैनिक चालू घडामोडी 15 एप्रिल 2022 
 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 
 

GoI-UN शाश्वत प्रवकास सहकायय आराखडा 2023-27 

 

 
 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• अलीकड,े NITI आयोग आणि संयुक्त राष्ट्ांनी आगामी भारत सरकार-UN शाश्वत प्रवकास सहकायय 
आराखडा (UNSDCF) 2023-27 वर एक दिवसीय राष्ट्ीय प्रमािीकरि काययशाळा आयोजित केली. 

• अशा प्रकारची ही पदहलीच पररषि होती ज्यात 30 कें द्रीय मंत्रालयांचे अधिकारी, 26 UN एिन्सीचे 
प्रमुख आणि सवय राज्ये आणि कें द्रशाससत प्रिेशांचे प्रतततनिी यांचा सहभाग होता. 

मुख्य मुद्दे 

• मागील GoI-UNSDF 2018-22 हा राष्ट्ीय ववकास प्रािान्यक्रम आणि शाश्वत प्रवकास उद्ददष्टे 
(SDGs) साध्य करण्यासाठी सहकायय, पररिाम आणि िोरिांचा अिेंडा होता. 

• 2018-22 आराखड्याचे मागयिशयन NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि UN तनवासी समन्वयक भारत 
यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त सुकािू ससमतीद्वारे केले िाते, ज्यामध्ये आधथयक व्यवहार ववभाग 
आणि परराष्ट् मंत्रालयाचे सिस्य असतात. 

• 2023-27 फे्रमवकय चे उद्दिष्टट 2030 अिेंडाचे चार स्तंभ-लोक, समदृ्िी, िग आणि सहभाग-भारताच्या 
राष्ट्ीय प्रािान्यांशी संरेणखत करिे आणि िेशभरात काययरत असलेल्या सवय UN संस्थांच्या प्रयतनांना 
दिशा प्रिान करिे आहे. 

• नवीन आराखड्याने सहा पररिाम क्षेते्र ओळखली आहेत: (i) आरोग्य आणि कल्याि (ii) पोषि आणि 
अन्न (iii) ििेिार सशक्षि (iv) आधथयक वाढ आणि सभ्य काम (v) पयायवरि, हवामान, िुिे आणि 
लवधचकता (vi) लोक, समुिाय आणि संस्थाचे सक्षमीकरि. 

स्रोत: PIB 
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माचय 2026 पयतं सुधाररत राष्रीय ग्राम स्वराज अभभयाि सुरू ठेवण्यास सरकारिे मान्यता ददली 
 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• आधथयक घडामोडींच्या मंत्रत्रमंडळ ससमतीने राष्रीय ग्राम स्वराज अभभयाि (RGSA) च्या सुिाररत कें द्र 
प्रायोजित योिनेला 01.04.2022 ते 31.03.2026 (XV ववत्त आयोगाच्या कालाविीसह सह-टसमयनस) 
या कालाविीत अंमलबिाविीसाठी पंचायती राि संस्था (PRIs) च्या शासन क्षमता ववकससत 
करण्यासाठी चालू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. 

मुख्य मुद्दे 

आधथयक पररिाम: 
• योिनेचा एकूि आधथयक पररव्यय रु. 5911 कोटी आहे आणि रु. 3700 कोटी कें द्राचा वाटा आणि रु. 

2211 कोटी राज्याचा वाटा आहे. 
रोिगार तनसमयती क्षमतेसह प्रमुख पररिाम: 

• RGSA ची मंिूर योिना िेशभरातील पारंपाररक संस्थांसह 2.78 लाखाहून अधिक ग्रामीि स्थातनक 
स्वराज्य संस्थांना उपलब्ि संसािनांचा इष्टटतम वापर करण्यावर लक्ष कें दद्रत करून समावेशी 
स्थातनक प्रशासनाद्वारे SDGs पूिय करण्यासाठी प्रशासन क्षमता ववकससत करण्यात मित करेल. 

पार्शवयभूमी: 
• ततकालीन अथयमंत्रयांनी 2016-17 च्या तयांच्या अथयसंकल्पीय भाषिात, शार्शवत ववकास उद्दिष्टटे 

(SDGs) साध्य करण्यासाठी पंचायती राि संस्थांच्या (PRIs) प्रशासन क्षमता ववकससत करण्यासाठी 
राष्ट्ीय ग्राम स्वराि असभयान (RGSA) ची नवीन पुनरयधचत योिना सुरू करण्याची घोषिा केली. 

• या घोषिेचे आणि उपाध्यक्ष-नीती आयोगाच्या अध्यक्षतेखालील ससमतीच्या सशफारशींच्या अनुषंगाने, 
RGSA च्या कें द्र प्रायोजित योिनेला कें द्रीय मंत्रत्रमंडळाने 21.04.2018 रोिी आधथयक वषय 2018-19 ते 
2021-22 (01.04.2018 ते 31.03.2022) पयतं अमंलबिाविीसाठी मान्यता दिली. 

स्रोत: PIB 
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पांतिधाि मोदीांच्या हस्ते ‘िधािमांत्री सांग्रहालय’चे उद्घाटि 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• पंतप्रिान नरेंद्र मोिी यांनी नवी दिल्लीत ‘िधािमांत्री सांग्रहालय’ (पतंप्रिान सगं्रहालय) चे उद्घाटन केले. 

 

 

मुख्य मुद्िे 

• प्रिानमंत्री संग्रहालय दिल्लीच्या तीन मतूी इस्टेट येथे बांिले गेले आहे आणि तयात िेशातील सवय 14 

मािी पंतप्रिानांचे िीवन आणि योगिान समाववष्टट आहे. 
• या सुवविेमध्ये तब्बल 43 गॅलरी, स्वातंत्रय लढ्यावरील प्रिशयने आणि भारतीय संवविानाची रचना 

आहे. 
 

स्रोत: TOI 

 

रांग अांध उमेदवाराांिा चचत्रपट सांपादि अभ्यासक्रम भशकण्याची परवािगी द्या, सवोच्च न्यायालयािे 
FTII ला साांचगतले 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• सुप्रीम कोटायने पुणे-स्स्ित फिल्म अँड टेभलस्हहजि इस्न्स्टट्यूट ऑि इांडडया (FTII) ला फफल्म 
मेफकंग आणि एडडदटगंच्या अभ्यासक्रमातून रांग अांधत्व असलेल्या उमेिवारांना वगळू नये असे 
तनिेश दिले आहेत आणि तयाऐविी अभ्यासक्रमात बिल करण्यास सांधगतले आहे. 
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मुख्य मुद्दे 

रांग अांधत्व: 
• रंग अंितव, ज्याला रंगाची कमतरता िेखील म्हितात, सामान्य मागायने रंग पाहण्यास असमथयता आहे. 
• रंग अंि व्यक्ती सहसा काही रंगांमध्ये फरक करू शकत नाहीत - सामान्यतः दहरव्या आणि लाल 

आणि किीकिी तनळे िेखील. 
• डोळयातील पडिामिील िोन प्रकारच्या पेशी प्रकाश शोितात - "रॉड्स", िे प्रकाश आणि अंिारातील 

फरक करतात आणि "शकूं" िे रंग ओळखतात. 

• तीन प्रकारचे शंकू आहेत िे रंग बघतात - लाल, दहरवा आणि तनळा - आणि आपला मेंि ूरंग 
ओळखण्यासाठी या पेशींमिून मादहती वापरतो. 

• यापैकी एक फकंवा अधिक शंकूच्या पेशींच्या अनुपजस्थतीचा पररिाम फकंवा तयांचे कायय योग्यररतया 
करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे रंग अंितव येऊ शकते. 

• रंग अंितव वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि अंशांचे असू शकते. 
कारणे: 

• बहुतेक रंग अंि लोक िन्मिात (िन्मिात रंग अंितव) या जस्थतीसह िन्माला येतात. िन्मिात 
रंग दृष्टटीची कमतरता सामान्यत: अनुवांसशकररतया पास केली िाते. 

• रंग दृष्टटीची समस्या िी िीवनात नंतर उद्भवते ती रोग, आघात फकंवा अंतग्रयहि केलेल्या ववषाचा 
पररिाम असू शकते. 

• काचत्रबिं,ू मिुमेह, अल्झायमर, पाफकय न्सन्स, मद्यववकार, ल्युकेसमया आणि ससकलसेल अॅतनसमया यांचा 
समावेश असलेल्या वैद्यकीय जस्थतींमध्ये रंग अंितव येण्याचा िोका वाढू शकतो. 

टीप: िून 2020 मध्ये, भारताच्या रस्ते वाहतूक आणि महामागय मंत्रालयाने कें द्रीय मोटार वाहन तनयम 
1989 मध्ये सुिारिा केली ज्यामुळे सौम्य ते मध्यम रंग अंितव असलेल्या नागररकांना चालक परवाना 
समळू शकेल. 

स्रोत: Indian Express 
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सरकारिे देशातील सवायत मोठी स्ववझ स्पधाय सबका प्रवकास महास्ववझ सुरू केली आहे 

 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• इलेक््ॉतनक्स आणि मादहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतगयत MyGov सबका प्रवकास महास्ववझ भसररज 
आयोजित करत आहे, िी नागररकांमध्ये िागरूकता तनमायि करण्याच्या प्रयतनांचा एक भाग आहे. 

• ही जक्वझ 14 एवप्रल 2022 रोिी भारतरतन डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांच्या ियंतीतनसमत्त सरुू 
करण्यात आली आहे. 

 
 

मुख्य मुद्दे 

• या जक्वझचा उद्िेश सहभागींना ववववि योिना आणि उपक्रमांबद्िल आणि फायिे कसे समळवायचे 
याबद्िल िागरूक करिे आहे. 

• ग्राहक हयवहार, अन्ि आणण सावयजनिक प्रवतरण मांत्रालयाच्या अांतगयत िधािमांत्री गरीब कल्याण अन्ि 
योजिा (PMGKAY) ही पदहली स्ववझ आहे. 

िधािमांत्री गरीब कल्याण अन्ि योजिा (PMGKAY) बद्दल: 
• PMGKAY ही गरीब समथयक योिना आहे ज्याचा उद्िेश कोववड-19 साथीच्या आिारामुळे आलेल्या 

अडथळ्यांमुळे गरीबांना भेडसाविारी आव्हाने कमी करिे आहे. 
• योिनेअंतगयत, सवय राष्ट्ीय अन्न सुरक्षा कायिा (NFSA) लाभार्थयांना िरमहा 5 फकलो मोफत 

अन्निान्य समळण्यास पात्र आहे. 
• हे NFSA लाभार्थयांना उपलब्ि असलेल्या उच्च अनुिातनत अन्निान्यांपेक्षा िास्त आहे. 

स्रोत: newsonair 
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महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारण 
 

कोळसा धारण क्षेत्रे (सांपादि आणण प्रवकास) अचधनियम, 1957 अांतगयत सांपाददत केलेल्या जभमिीच्या 
वापरासाठी धोरण 

 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• कें द्रीय मंत्रत्रमंडळाने कोळसा धारण क्षेते्र (सांपादि आणण प्रवकास) कायदा, 1957 [CBA कायदा] अंतगयत 
अधिग्रदहत केलेल्या िसमनीच्या वापरासाठी िोरि मंिूर केले आहे. 

मुख्य मुद्िे 

• कोळसा आणि उिेशी संबंधित पायाभूत सुवविांच्या ववकासासाठी आणि उभारिीसाठी अशा िसमनीचा 
वापर करण्याची तरतूि या िोरिात आहे. 

• CBA कायिा कोळसा िारि िसमनींचे संपािन आणि सरकारी कंपन्यांमध्ये तयांचे तनदहत, कोितयाही 
भारमुक्तीची तरतूि करतो. 

• मंिूर िोरि CBA कायद्यांतगयत अधिग्रदहत केलेल्या खालील प्रकारच्या िसमनींच्या वापरासाठी एक 
स्पष्टट िोरि आराखडा प्रिान करते: कोळसा खाि उपक्रमांसाठी िसमनी यापुढे योग्य फकंवा 
आधथयकदृष्ट्या व्यवहायय नाहीत; फकंवा ज्या िसमनींमिून कोळसा उतखनन करण्यात आला आहे / 
कोळसा काढून टाकण्यात आला आहे आणि अशा िसमनींवर पुन्हा िावा करण्यात आला आहे. 

 

• सरकारी कोळसा कंपन्या, िसे की कोल इंडडया सल. (CIL) आणि तयाच्या सहाय्यक कंपन्या CBA 

कायद्यांतगयत अधिग्रदहत केलेल्या या िसमनींचे मालक राहतील आणि पॉसलसी दिलेल्या ववसशष्ट ट 
उद्िेशांसाठी केवळ िमीन भाडेतत्त्वावर िेण्याची परवानगी िेते. 

कोळसा धारण क्षेते्र (सांपादि आणण प्रवकास) अचधनियम, 1957: 

• CBA कायदा, 1957 मध्ये कोळसा साठा असलेली फकंवा असण्याची शक्यता असलेल्या िसमनीच्या 
संपािनासाठी आणि तयाच्याशी संबंधित बाबींसाठी तरतूि आहे. 

• कायमस्वरूपी पायाभूत सुवविा, कायायलये, तनवासस्थान इतयािी इतर गरिांसाठी भूसंपािन कायिा, 
1894 अंतगयत िमीन संपादित केली िाते. 
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स्रोत: HT 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आणण सन्माि 
 

िाल्गुिी िायरिे EY आांत्रिेन्योर ऑि द इयर पुरस्कार 2021 स्जांकला 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• नायका च्या संस्थापक आणि CEO फाल्गुनी नायर यांना EY आंत्रप्रेन्योर ऑफ ि इयर पुरस्कार 
2021 ने सन्मातनत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुद्दे 

• नायर आता 9 िून 2022 रोिी EY वल्डय आंत्रप्रेन्योर ऑफ ि इयर अवॉडय (WEOY) मध्ये भारताचे 
प्रतततनधितव करतील. 

• EY आंत्रप्रेन्योर ऑफ ि इयर (EOY) अवॉड्यस हा िागततक व्यवसाय पुरस्कार काययक्रम आहे िो 60 

िेशांमध्ये सािरा केला िातो. 
स्रोत: Business Today 

 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 
 

ऑस्रेभलयाचे स्हहवटोररया राज्य 2026 कॉमिवेल्ि गेम्सचे यजमािपद भूषवणार आहे 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• ऑस्रेभलयाचे स्हहवटोररया राज्य 2026 च्या कॉमनवेल्थ गेम्सचे यिमानपि भूषविार आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• माचय 2026 मध्ये मेलबनय, जिलॉन्ग, बेंडीगो, बल्लारट आणि धगप्सलँड यासह अनेक शहरे आणि 
प्रािेसशक कें द्रांमध्ये खेळांचे आयोिन केले िाईल, प्रतयेकाचे स्वतःचे एथसलट गाव असेल. 

• ्वेंटी-20 फक्रकेटसह 16 खेळांची प्रारंसभक यािी या खेळांसाठी पुढे ठेवण्यात आली असून, या वषायच्या 
शेवटी आिखी खेळ िोडले िातील. 
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• कॉमनवेल्थ गेम्सचे आयोिन करण्याची ऑस््ेसलयाची सहावी आणि जव्हक्टोररया येथे िसुरी वेळ 
असेल. 
टीप: 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बसमगंहॅम, इंग्लंड येथे 28 िुलै ते 8 ऑगस्ट िरम्यान होिार आहेत. 

कॉमिवेल्ि गेम्स बद्दल: 
• कॉमनवेल्थ गेम्स, ज्याला बर् याचिा फ्रें डली गेम्स म्हिून संबोिले िाते, ही एक आंतरराष्ट्ीय बहु-क्रीडा 

स्पिाय आहे ज्यामध्ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्समिील खेळाडूचंा समावेश होतो. 
• हा काययक्रम प्रथम 1930 मध्ये आयोजित करण्यात आला होता, आणि 1942 आणि 1946 चा अपवाि 

वगळता, तेव्हापासून िर चार वषांनी आयोजित केला िातो. 
स्रोत: Indian Express 

रोदहत शमाय T20 मध्ये 10,000 धावा करणारा दसुरा भारतीय ठरला आहे 

 

बातम्याांमध्ये का आहे? 

• T20 फक्रकेटमध्ये 10,000 िावा करिारा रोदहत शमाय ववराट कोहलीनंतरचा िसुरा भारतीय ठरला आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• भारत आणि मुंबई इंडडयन्सच्या कियिाराने आयपीएल 2022 मिील मुंबई इंडडयन्सच्या पंिाब फकंग्ि 
ववरुद्ि पुण्यात झालेल्या सामन्यात हा टप्पा गाठला. 

• T20 मध्ये 10 हिार िावा करिारा रोदहत शमाय एकूि सातवा फलंिाि ठरला आहे. 
• वेस्ट इंडडिचा दिग्गि णिस गेल 14,562 िावा करत अव्वल स्थानावर आहे, तयानंतर पाफकस्तानचा 

शोएब मसलक (11698), वसे्ट इंडडिचा कायरन पोलाडय (11474), ऑस््ेसलयाचा अॅरॉन फफंच (10499), 
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ववराट कोहली (10379) आणि ऑस््ेसलयाचा डेजव्हड वॉनयर (10373) आहे. 
स्रोत: newsonair 
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